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4.1 Ajuts a projectes de cooperació
La Junta de Govern Local del dia 17 de gener de 2019 ha aprovat l´obertura de la
convocatòria d´ajudes a projectes de solidaritat i cooperació per al 2019, amb efectes 1 de
gener, d´acord amb el reglament vigent en aquesta matèria. Data límit de presentació: 15/03
La presentació de projectes al registre d’entrada, es fa mitjançant instància específica on es
demana, a banda de les dades de l’entitat, diversos camps relacionats directament amb el
projecte, la qual cosa proporciona una visió general del mateix.
Projectes subvencionats a la convocatòria 2019
Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió de 25 d’abril

ENTITAT
ACAPS
ACAPS
Creu Roja

Projecte Xevi
Fundación
Vicente Ferrer

Unitat Solidària

PROJECTE
Vacances en Pau
Projecte sanitari
Suport al municipi de Maputo
mitjançant accions comunitàries que
promoguin la salut pública i la millora
de la gestió mediambiental als
mercats de Mavalane, Benfica i 1 de
junho
Tancament de l’hort de les dones de
Tendouk
Millora en l’accés a una educació
secundària pública de qualitat per a
nois i noies adolescents i
desafavorits, fomentant l’equitat de
gènere al districte d’Anantapur
Àpat diari per a 3 escoles i 1 institut

PAÍS
Sàhara
Sàhara
Moçambic

SUBVENCIÓ
5.500,00 €
2.500,00 €
9.000,00 €

Senegal

4.186,92 €

Índia

5.000,00 €

Guatemala

11.250,00 €

Els projectes presentats es divideixen entre els continents africà, asiàtic i americà
Pel que fa a la distribució per sectors, els projectes se centren en la salut, educació,
l’alimentació i l’habitatge.

4.2 Emergències humanitàries
Les entitats de referència són Creu Roja i el Fons Català de Cooperació, tot i que
puntualment, altres entitats de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació, s’encarreguen
de gestionar també aquests projectes.
Emergència

País afectat

Entitat gestora

Protecció per
presència, rescat

Kurdistan

Fons Català de
Cooperació - 3316

Quantitat
3.000,00
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humanitari i
comunicació
d’emergència a la
Mediterrània
Assessorament,
suport legal i
acompanyament
per la mobilització
política cap a
persones
refugiades en
situació irregular
encallades a l’illa
de lesbos

Grècia

Ajuntament de Palafrugell

Fons Català de
Cooperació – 3082

3.000,00

El Reglament d’Ajuts a Projectes de Cooperació estableix el màxim d’un 15% de la partida a
situacions d’emergència.

4.3 Altres projectes subvencionats a través del Fons Català de Cooperació
PROJECTE
Projecte 3088. Construcció d’una escola
d’educació especial per a persones amb
discapacitat a Aguacatán

PAÍS
Guatemala

SUBVENCIÓ
7.563,08

4.4 Altres aportacions
PROJECTE
Quota de soci Fons Català de Cooperació

SUBVENCIÓ
3.000,00

Quota CCASPS Poble Sahrauí (Fons Català de Cooperació)

287,00

Aportació projecte Agenda Llatinoamericana Mundial, destinada a la
compra d’exemplars per a la seva difusió

608,00

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està en permanent contacte amb el
Departament, a través de les circulars, actes i convocatòries de reunions, informacions
sobre activitats, mocions solidàries i justificacions de projectes suvencionats, així com
campanyes d’emergència. També ofereix recursos pedagògics en l’àmbit de la Cooperació
Internacional.

4.5 Activitats de difusió i sensibilització
DATA
16/03/2019
04/06/2019

PROJECTE
Havaneres solidàries
Organitza: Creu Roja
Visita institucional de la sra. Leti López,
estudiant becada per un dels projectes

LLOC
Teatre Municipal
Ajuntament
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d’Unitat Solidària de Palafrugell a Guatemala
12/07/2019

02/10/2019

22 i 23/11/2019
06/12/2019
20/12/2019

Presentació del projecte Vacances en Pau
amb els infants sahrauís destinats a
Palafrugell
Presentació de l’exposició fotogràfica ‘Mirades
oblidades. 44 anys d’exili’. Treball de recerca
de l’estudiant palafrugellenca Laia Tapias
Gran Recapte d’Aliments
Marxa popular solidària
Organitza: Creu Roja
Presentació de l’Agenda Llatinoamericana.
Edició 2020

Sala polivalent de la
Biblioteca
Centre
Municipal
d’Educació
Diversos
establiments
Sortida Insititut
Baix Empordà
Sala polivalent de la
Biblioteca

A la reunió ordinària de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació corresponent al mes
de març, l’associació GERD va presentar el projecte de construcció d’una escola d’educació
especial per a persones amb discapacitat a Aguacatan (Guatemala).

4.6 Indicadors
Indicador
Projectes aprovats ONG
locals
Import de les ajudes ONG
locals
Emergències
Import emergències

2017
6

2018
5

2019
6

43.500,00

30.904,00

37.436,92

2
6.000,00

1
3.000,00

2
6.000,00
* aprovat JGL 2020
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